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Podmienky kampane „HBO + HBO Max Promo 2022“  
 

Podnik, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto stanovuje dočasnú zmenu Cenníka pre poskytovanie verejných 
služieb (ďalej len „Cenník“), ktorou sa dopĺňa o akciovú ponuku pre Účastníkov, ktorí v období od 11.10.2022 do 
31.12.2022 (vrátane) splnia nižšie uvedené podmienky (ďalej len „Kampaň“). 
 
1. Podnik sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi, ktorý počas doby trvania Kampane:  

A. má počas doby trvania Kampane s Podnikom uzatvorenú zmluvu o  poskytovaní verejných služieb v zmysle 

zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (resp. 351/2011 Z. z.), predmetom ktorej je 

poskytovanie služby satelitnej televízie, služby káblovej televízie, zvýhodneného balíka služieb 2PLAY alebo 

služby satelit v káblovke, a zároveň: 

a. počas doby trvania Kampane využíva základný balík SATELIT Platinum, KÁBLOVKA Platinum alebo 

SAT2CABLE Platinum; alebo 

b. počas doby trvania Kampane požiada o aktiváciu (zmenu) základného balíka na vyšší základný balík, 

a to tak, že uzatvorí dodatok k existujúcej zmluve o poskytovaní verejných služieb (napr. v prípade 

využívania základného balíka SATELIT Štandard požiada Účastník o aktiváciu (zmenu) základného 

balíka na základný balík SATELIT Premium alebo SATELIT Platinum alebo v prípade využívania 

základného balíka KÁBLOVKA Štandard požiada Účastník o aktiváciu (zmenu) základného balíka na 

základný balík KÁBLOVKA Premium alebo KÁBLOVKA Platinum a pod.); a zároveň   

c. má v nájme aspoň 1 (jedno) koncové zariadenie so Smart Kartou (HD STB, HD STB PVR, CAM) alebo 

koncové zariadenie s integrovanou Smart Kartou (HD STB ISK, CAM ISK), 

B. počas doby trvania Kampane s Podnikom uzatvorí zmluvu o  poskytovaní verejných služieb v zmysle zákona 

č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (resp. 351/2011 Z. z.), predmetom ktorej je poskytovanie 

služby satelitnej televízie, služby káblovej televízie, zvýhodneného balíka služieb 2PLAY alebo služby satelit 

v káblovke,  

 

a ktorý splní všetky nižšie uvedené podmienky, Extra balík SATELIT Extra HBO + HBO Max alebo Extra 

balík KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max, a to počas obdobia do 31.01.2023, so zľavou vo výške 100% 

z mesačného poplatku za uvedený Extra balík v zmysle platného Cenníka (ďalej len „benefit“). 

 

2. Každý Účastník môže využiť akciovú ponuku podľa bodu 1. tejto Kampane iba jedenkrát za 12 kalendárnych 
mesiacov. Uvedenú akciovú ponuku nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo benefitmi Podniku týkajúcimi 
sa Extra balíka SATELIT Extra HBO + HBO Max alebo Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max. 

3. V prípade ak Účastník ku dňu využitia Kampane nevyužíva Extra balík SATELIT Extra HBO + HBO Max alebo 
Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max a zároveň pri splnení podmienok Kampane dôjde k ich aktivácii 
v rámci poskytnutého benefitu, potom po uplynutí vyššie uvedeného obdobia poskytovania benefitu  
(t.j. od 01.02.2023) dôjde k automatickému ukončeniu poskytovania Extra balíka SATELIT Extra HBO + HBO Max 
a Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max (Účastník tak nemusí vykonať úkon smerujúci k ukončeniu 
príslušného Extra balíka a Extra balík bude automaticky ukončený po uplynutí obdobia poskytovania benefitu). 
V prípade ak si Účastník praje využívať Extra balík SATELIT Extra HBO + HBO Max alebo Extra balík KÁBLOVKA 
Extra HBO + HBO Max po uplynutí vyššie uvedeného obdobia poskytovania benefitu, musí Účastník požiadať 
o aktiváciu príslušného Extra balíka. Mesačný poplatok za využívanie Extra balíka SATELIT Extra HBO + HBO 
Max alebo Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max po uplynutí obdobia poskytovania benefitu bude 
určený v zmysle aktuálne platného Cenníka.  

4. V prípade ak Účastník ku dňu využitia Kampane využíva Extra balík SATELIT Extra HBO, Extra balík SATELIT 
Extra HBO + HBO Max, Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO alebo Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max, 
potom pri splnení podmienok Kampane poskytne Podnik Účastníkovi dočasne zľavu vo výške 100% 
z mesačného poplatku za Extra balík SATELIT Extra HBO, Extra balík SATELIT Extra HBO + HBO Max, Extra 
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balík KÁBLOVKA Extra HBO alebo Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO + HBO Max, a to počas obdobia 
poskytovania benefitu (t.j. do 31.01.2023). Zľava vo výške 100% z mesačného poplatku za príslušný Extra balík 
v rámci poskytnutého benefitu bude Účastníkovi uplatnená s účinnosťou od nasledujúceho fakturačného obdobia 
(t.j. s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Účastník splnil podmienky 
Kampane). Po uplynutí obdobia poskytovania benefitu (t.j. od 01.02.2023) bude Účastníkovi účtovaný mesačný 
poplatok za príslušný Extra balík určený v zmysle aktuálne platného Cenníka, tak ako bol Účastníkovi účtovaný 
pred využitím Kampane. Ukončenie Extra balíka je spoplatnené v súlade s aktuálne platným Cenníkom 
jednorazovým administratívnym poplatkom v sume 5,00 EUR (slovom: päť eur). 

5. Účastník berie na vedomie, že úspešná registrácia do služby HBO Max je podmienená evidovaním platnej 
emailovej adresy Účastníka Podnikom. Overenie emailovej adresy, jej aktualizáciu alebo zmenu môže Účastník 
vykonať prostredníctvom e-konta, na call-centre Podniku 0850 211 112 alebo na predajnom mieste Podniku.  

6. Nárok na zľavu podľa bodu 1. tejto Kampane nie je možné uplatniť v prospech tretej osoby (iného Účastníka) a 
taktiež nie je možné uplatniť nárok na zľavu podľa bodu 1. tejto Kampane v prípade ak splnenie podmienok 
kampane nastalo v čase pred začiatkom doby trvania Kampane.   

7. Kampaň platí pre nových Účastníkov aj existujúcich Účastníkov, ktorí nemajú voči Podniku dlh alebo nedoplatok 
v čase využitia podmienok Kampane. 

8. Uvedené ceny sú vrátane DPH podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 
9. Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie Služby pri využití Kampane a všetky ostatné 

poplatky spojené s poskytovaním Služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou, Dodatkom, 

Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými 

podmienkami pre poskytovanie služieb satelitnej televízie, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb 

internetového prístupu, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb káblovej televízie (ďalej spolu len 

„Osobitné podmienky“), Cenníkom a týmito podmienkami Kampane (ďalej spolu len „Zmluvné dokumenty“).  

10. Podmienky Kampane sú súčasťou Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Podniku a Účastníka, ktoré nie sú v tejto 

Kampani upravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi.  

11. Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tejto Kampane 
alebo ju predĺžiť alebo ju zmeniť. Podnik môže počas doby trvania Kampane jednostranne meniť, dopĺňať 
jednotlivé ustanovenia Kampane, najmä v prípadoch, ak by Podniku hrozila škoda.  O ukončení poskytovania 
akciovej ponuky podľa tejto Kampane bude záujemca informovaný na Predajnom mieste, na Zákazníckej linke 
alebo na Internetovej stránke Podniku www.digislovakia.sk. 

 
Ďakujeme Vám za využívanie služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
V Bratislave dňa 10.10.2022 

http://www.digislovakia.sk/

